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tözök is mind elvegyültek a magyarságban, hasonlóképen a kisebb 
számú későbbiek is ; csak a legutoljára jött nagyobb népek őrizték 
meg nemzetiségüket. Nincs Magyarországon ma oly nemzetiség, mely 
azzal dicsekedhetnék, hogy itt őslakó, akár csak abban az értelem
ben is, hogy legalább a magyarnál előbb költözött e földre. Egytől-
egyig mind jövevény és egytől-egyig újabb jövevény a magyarnál. 
Ma már csak a vendekről és tótokról állott fenn az a hiedelem, hogy 
a honfoglaló magyarok előtt birták Magyarországnak egész nyugati 
részét. Ézt helyneveink vizsgálata gyökeresen lerontja. Az ószlovén 
nyelv hazáját keresve, arra az eredményre jutottunk, hogy a ven
dek és tótok csak jóval a magyar honfoglalás után költöztek Magyar
országba. Ezzel kitűnt, hogy az összes ma élő nemzetiségek között 
Magyarországnak legrégibb lakója maga a magyar, a ki ez országot 
teremtette és ezer éven át mind máig megtartotta. 

VOLF GYÖRGY. 

Esperest, öspöröst. A NyK. XXVI. k. é. füzetében SZINNYEI J. 
e szónak egy új magyarázatát közölte, melynek fó'nehézsége kétségtelenül 
a két feltételezett olasz preste és vei. prést alak, melyeken bizonyí
tása alapul. 

Kiindulva SZINNYEI okoskodásának utolsó részéből, mely szerint 
az öspöröst szónak elsó' tagjában az ErdyC.-ben előforduló «atya» jelen
tésű ös keresendő', mely czímmel az ÉrdyC. bizonysága szerint, úgy lát
szik, egyáltalában papokat, szerzeteseket illettek (v. ö. pl. ErdyC. 633.), 
nagyon valószínűnek tartom, hogy az öspöröst a régi magyar ös = atya, 
páter és a ném. Propst-nak összetétele. Hogy a nem. Propst-nak meg
felelő magy. alakja magashangúvá lett, az összetételnek első magashangú 
ös tagjának befolyása alatt történt; hozzájárulhatott az umlautos ném. 
alakok (Pröpste, pröpstlich, Pröpstin) hatása is. Más hangtani nehézséget, 
mely bizonyításra szorulna, nem látok. A magy. esperest, öspöröst és 
ném. Propst szónak jelentése pedig teljesen összevág. A NySz. szerint 
esperest: antistes dioecesis P. P. archidiaconus P. P. Bl. [Unterdechant, 
Senior], Cz. F. szerint: «A latin és görög kath. egyházi rendben oly 
személy, ki valamely püspök-megyei nagyobb vagy kisebb kerületnek 
főnöke . . . A protestáns egyházban szinte kerületi főnököt jelent, kit 
máskép latin néven seniornak is mondanak ; SANDEBS szerint: «Propst» 
bei den Katholiken Vorgesetzter in Klöstern und Stiftem (= magy. 
prépost) . . . bei den Protestanten: ein höherer Greistlicher (auf den 
Superintendenten folgend). 
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